
  

 

 

 

 1ذًشٌٍ 

 R=100Ωحٍث  . K َؽهق قاطع انرٍاس t=0عُذ انهحظح . َعرثش انذاسج انرانٍح انًًثهح تانشكم انرانً ٔ انرً ذحرٕي عهى يكثؿ ؼٍش يشحٌٕ 

 
 

. يا قًٍح شذج انرٍاس ـً انُظاو انذائى ؟ عهم إجاترك - 1

  .  نهًكثؿq (t)اثثد انًعادنح انرفاضهٍح انرً ذحققٓا انشحُح - 2

q(𝑡): عهًا أٌ ْذِ انًعادنح انرفاضهٍح ذقثم كحم - 3 = A(1 − e−Bt  . R ٔ  E ٔ C تذالنح A ٔ B حذد قًٍرً انثاتررٍٍ (

 . R ٔ  E ٔ C تذالنح انضيٍ ٔi(t)أٔجذ ذعثٍش - 4

ٌسًح ساسى انرذتذب انذاكشاذً يٍ يعاٌُح انرٕذش تٍٍ يشتطً انًكثؿ تذالنح انضيٍ حٍث َحصم عهى انًُحُى اعالِ  - 5

 .ب نًعاٌُح انرٕذش تٍٍ يشتطً انًكثؿربريثم عهى انشكم ساسى اند- 5-1

.  سعح انًكثؿ C ثاترح انضيٍ يثٍاٍَا ٔ اسرُرج قًٍح τحذد قًٍح - 5-2

. َقٕو األٌ تحذؾ انًٕنذ انًؤيثم نهرٕذش ٔ َشتط انًكثؿ انًشحٌٕ يع انًقأيح انساتقح - 6

. يثم انشكم انرقشٌثً نهًُحُى انًًثم نرؽٍشاخ انرٕذش تٍٍ يشتطً انًكثؿ تذالنح انضيٍ - 6-1

.  خالل عًهٍح انرفشٌػأحسة انطاقح انًثذدج تًفعٕل جٕل ـً انًقأيح- 6-2

 2ذًشٌٍ 

َعرثش انرشكٍة انًًثم ـً انشكم اسفهّ حٍث َسجم انرٕذش تٍٍ يشتطً انًكثؿ تٕاسطح حاسٕب يع جٓاص ٔسائطً يضٔد تالقط ـٕنطًرش ـُحصم 

  . تٍٍ يشتطً انًكثؿ أثُاء شحُّ أٔ ذفشٌؽّ UAB(t)عهى انًثٍاَاخ انًًثهح نهرٕذش 

  
 . عهى انذاسج تعذ َقهٓا تطّ تٍٍ كٍفٍح س،انرٕذش تٍٍ يشتطً انًكثؿ ٔ انًٕنذيعاٌُح ب لربرَشٌذ إسرعًال ساسى اند -1

نرٕذش انًسرًش ٔ ل  انًؤيثميٍ أجم شحٍ انًكثؿ تٕاسطح انًٕنذ  t=0 عُذ نحظح َعرثشْا اصم انرٕذشٌخ   1ـً انًٕضع ضع قاطع انرٍاس ٌ -2

 .I0=60mAنحظح ؼهق انرٍاس ًٌش ـً انذاسج ذٍاس كٓشتائً شذذّ  .Eانقٕج انكٓشيحشكح 

  .نحظح ؼهق انذاسج شذج انرٍاس اعط ذعثٍش- 2-1

 .  قًٍح يقأيح انًٕصم االٔيً’Rٔ  نهًٕنذانقٕج انكٓشيحشكح E سعح انًكثؿ ، Cحذد قًٍح كم يٍ - 2-2

 . تٍٍ يشتطً انًٕصم االٔيً، اسرُرج ذعثٍش انعذدي نشذج انرٍاس تذالنح انضيٍUR’(t)اثثد انًعادنح انرفاضهٍح انرً ذحققٓا -2-3

  عُذيا ٌرحقق انُظاو انذائىأحسة انطاقح انًخضَٔح ـً انًكثؿ-2-4

 . Rتحٍث ٌفشغ انًكثؿ عثش انًقأيح  2انى انًٕضع  َؤسجح قاطع انرٍاس t=1s عُذ -3

  .انًكثؿ  تٍٍ يشتطً  UC(t)انرً ٌحققٓا انرٕذش أٔجذ انًعادنح انرفاضهٍح - 3-1

= 𝑈𝐴𝐵 𝑡 :حم انًعادنح انرفاضهٍح انًحصم عهٍٓا ٌعثش عُّ تانشكم انرانً - 3-2 𝐴. 𝑒−
𝑡

𝑅𝐶 حٍث   A ثاترح    ٔ =RC ٍذاتثح انضي   . 

 . نٓا تعذ صيًُ =RCٔ تٍٍ اٌ  A انثاترّ  ذعثٍش حذد 

. اترزاءا يٍ ذشؽٍم انذاسج   t=0,1sأحسة انطاقح انًثذدج تًفعٕل جٕل ـً انًٕصم االٔيً خالل انًذج - 3-3

.  ثى أسسى انًُحُى انًٕاـق نّ أثُاء انرفشٌػ i(t)أٔجذ ذعثٍش - 3-3

   .Rحذد قًٍح - 3-3

 C’=2mFٔ سعرّ     ؼٍش يشحCDٌٕ حٍث انًكثؿ 3 َؤسجح قاطع انرٍاس انى انًٕضع t’=1,2sعُذ نحظح - 4

  .انًخضَٔح ـeEٍّ ، ٔاسرُرج انطاقح انكٓشتائٍح C انرً ٌحًهٓا انًكثؿQ انقصٌٕح أحسة انشحُح- 4-1

:  عُذ انرٕاصٌ ْٕ’C  رٔ انسعحشحُح انًكثؿ ’Qأثثد أٌ ذعثٍش - 4-2
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 . أحسةQ’ ؛ ثى اسرُرج  Q" رٔ انسعح شحُح انًكثؿ  C . 

Uاسرُرج قًٍح انرٕذش - 4-3  ًكم يكثؿ تٍٍ يشتط. 
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